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1. RESUMO  

Este estudo avaliará de forma quantitativa e exploratória a ocorrência de estresse 

nos profissionais que atuam na assistência dentro do SAMU regional de Assis, por 

meio da Escala de Estresse Percebido. De acordo com os resultados preliminares 

foi observado que a maior parte dos entrevistados são do sexo masculino e o maior 

índice de estresse foi no sexo feminino. 

2. INTRODUÇÃO 

O estresse está cada vez mais presente nos ambientes de trabalho, sejam estes 

calmos ou agitados. Em relação aos profissionais de saúde, estes são 

reconhecidamente sujeitos ao estresse ocupacional, preocupação crescente 

referente ao assunto. O estresse ocupacional pode ser entendido como um processo 

de relação entre trabalho, saúde e doença. (PEREIRA, 2009). 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a ocorrência de estresse em enfermeiros, condutores socorristas técnicos de 

enfermagem e médicos que trabalhavam no SAMU/192 de Assis, os fatores 

ocupacionais envolvidos e as sugestões para o controle do estresse na percepção 

dos profissionais. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal e quantitativa, composta por 

profissionais de diferentes categorias que atuam na intervenção, 07 médicos, 05 

enfermeiros, 06 técnicos de enfermagem e 07 condutores socorristas. O loca de 

pesquisa está sendo realizada na base do SAMU Regional na cidade de Assis, 

situada na Rua: Pedro Alvarez Cabral no bairro Maria Izabel. Será utilizada como 

instrumento a Escala de Estresse Percepcionado (PSS). O PSS foi traduzido para o 

português em 2007, é composto de 10 itens de natureza somática, que se referem 

ao número de vezes que pensou ou se sentiu de determinada maneira, sendo que, 

0=nunca, 1=quase nunca, 2=frequentemente ou sempre, 3=quase sempre 4=sempre 

no último mês, o seu resultado varia de 0 a 40. A pesquisa foi autorizada pelo CEP 

do Hospital Moriah com o  parecer 1.612.794.  

5. DESENVOLVIMENTO 



O estresse no ambiente de trabalho é gerado pela inserção do trabalhador num 

contexto adverso, uma vez que o trabalho deveria ser fonte de satisfação, 

crescimento, realização pessoal. Entretanto, pode também trazer insatisfação, 

desinteresse e frustração de acordo com a maneira que o processo de trabalho está 

sendo desenvolvido (BATISTA E BIANCHI, 2006). 

O SAMU trabalha com uma equipe multiprofissional, cada um com sua atribuição 

seja na base ou na ocorrência, além de prestar atendimentos a população esses 

profissionais têm como atribuição checar a presença e a funcionalidade de todos os 

equipamentos presentes na viatura e obedecer à Lei do Exercício Profissional e ao 

Código de Ética de sua categoria, seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem, 

médico ou condutor socorrista (PROTOCOLO SAMU, 2014). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O gráfico 1 mostra predominância do sexo masculino entre os entrevistados, dentre 

os 18  entrevistados 11 deles são homens e 7 são mulheres.  

 

Fonte: ARAGÃO, 2016 

De acordo com o gráfico 2 a predominância é de condutores socorrista, 

considerando a categoria profissional dos entrevistados, isso ocorre pois a pesquisa 

ainda não foi concluída e não foi possível a aplicação da escala em todos os 

profissionais. 



 

Fonte: ARAGÃO, 2016 

No gráfico 3 foi realizada a média dos resultados dos escores obtidos com a Escala 

de Estresse Percebido, agrupando os entrevistados de acordo com a sua categoria 

profissional e pode-se observar que os escores mais altos de estresse foram os dos 

enfermeiros. 

 

Fonte: ARAGÃO, 2016 
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